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é segunda-feira, 6 de abril, 5:39 da manhã, que o Senhor te abençoe família do 
Youtube. 

Esta noite enquanto estava ouvindo o Senhor, Ele começou… na verdade eu estava
meditando em algumas coisas, eu estava mediando no Avivamento que deveria 
acontecer antes do arrebatamento. Ele me disse antes, que isso não ia acontecer. E 
eu estava pensando comigo mesma: e se eu estava errada e enganando minha 
família do youtube? E então eu pensei que estava realmente pesando isso no meu 
coração:  o Senhor começou a falar:

Eu sei que você está assustada. Eu sei como se sente…

Eu sinto muito Senhor…

Pelo que? Questionando que talvez não era eu falando com você sobre o 
avivamento? Deixa eu acalmar seu coração. Não vai haver nenhum avivamento até
que vocês sejam arrebatados. Sim, então o avivamento como nunca antes será 
liberado, e eu derramarei o meu Espírito. 

Mas o Senhor acabou de tirar seu Espírito quando nos levou…

Como meu povo vai se converter sem ele? Não esta escrito que ele convence o 
homem do pecado?

E olhando em João 16:8 – e quando ele vier convencera o mundo do pecado, e da 
justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça, porque vou 
para meu pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo 
esta julgado.

Então porque tua palavra diz, ate que ele seja tirado do caminho, senhor? Que é a 
interpretação que muitos tem sobre essa linha de escritura. E foi interessante que 
me veio salmos 85 de 1 a 7 para mim nesse momento: Ó Senhor Deus, tu tens sido 
bom para a tua terra; fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos 
os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu 
furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó 



Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo! Será que vais 
ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos 
forças novamente e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, 
ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação!

E a palavra salvação me marcou. O ponto principal é que eles serão convencidos 
de seus pecados e o Senhor continua…

Então você viu, ele estará presente e trabalhando no grande avivamento, 

O Senhor está chamando este avivamento de Grande Avivamento em seu povo 
depois do arrebatamento.

Veja meu amor, existe necessidade para o avivamento, mas isso certamente será 
superficial ate as pessoas serem forcadas a ver por elas mesmas que seus caminhos 
tem sido morte, especialmente meu povo e seu povo porque existe sangue judeu na
linhagem da sua mãe. Isso tem sido bem escondido por causa da perseguição. Mas 
nada menos, você é judia.

Sério?

Sim, sério.

E eu direi, muitos têm sangue judeu e não sabem, mas eu tenho dito que todo 
homem ira me ver nas nuvens do céu. Todo homem significa todo homem, isso não
será oculto. Não, eu pretendo ver meu povo lamentar por ter me rejeitado, não esta 
escrito “todas as tribos da terra prantearão”?

Isso esta em mateus 24:30 Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. 
Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, 
com poder e grande glória.

Senhor muitos dizem que isso é sobre sua segunda vinda…

E ainda isso é verdade que a igreja não é mencionada depois de um certo ponto do 
apocalipse, mas em apocalipse 1:6 em diante quando João cumprimenta as sete 
igrejas.

e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus 
Cristo sejam dados a glória e o poder para todo o sempre! Amém!



7Olhem! Ele vem com as nuvens! Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram
com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será 
assim. Amém!

8Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e 
que há de vir.

E este livro foi escrito em ordem cronológica. Esta é minha deliberada intenção 
que o meu povo saiba quem eu sou. Sem este conhecimento eles não serão capazes
de se arrependerem. Quando eles me vir, eles deverão ser golpeados ate a medula 
de seus ossos em remorso pelo pecado de rejeição a mim.

Senhor, tu sabes as lutas que estou tendo com as ordens das coisas em Mateus.

Eu sei que você esta entendendo mal a ordem das coisas. O templo não será 
reconstruído ate vocês irem para o céu.

Então isso significa que estas mencionando sem a ordem dos eventos? Parece que 
isso esta uma montanha e isso vem depois do arrebatamento. O que eu não estou 
entendendo?

Claire, eu quero que você descanse em nisto, eu serei visto durante o 
arrebatamento, eu não colocarei meu PE na terra, mas eu serei visto. Meu povo ira 
chorar e lamentar por ter me rejeitado, eles serão deixados para trás assim como os 
gentios serão levado ao céu, então todo inferno será liberado na terra, isto será o 
começo da tribulação. Eu te asseguro, satanás não perdera seu tempo em 
implementar seus horrorosos esquemas e trazer o anticristo ao poder.

A terra vai ficar como um bêbado. Não só o acelerador ira machucar a organização 
magnética dos polos da terra, isto ira inevitavelmente afetar os planetas seguindo 
com a aproximação de Nibiru e asteroides. Eu não disse que todo o inferno será 
liberado? Isto esta intencionado que todas essas coisas acontecerão em breve 
proximidade, o julgamento desta terra acontecera em grande intensidade.

Tanto quanto eu os amo, o povo judeus não são de forma nenhuma inocentes da 
ganância e manipulação, o julgamento para eles será comprido em 2 partes com 
propósito: a rejeição de mim e sua manipulação em acordo de negócios, com um 



descuidado abandono da aliança que eu estabeleci com eles, e eles devem ser 
responsáveis pelo sangue das criaturas deste mundo. Eles serão culpados disso, 
extremamente culpados. Isto é outra das razoes que eles estarão aqui para o 
julgamento, eles devem dormir na cama que eles mesmo fizeram. Ok estamos 
claros agora?

Hum, eu acho que sim, mas eu tenho que reler tudo isso. Tu sabes como é comigo, 
eu não pego tudo de uma vez!

Pelo menos você pega, meu amor.

Bem eu te devo isso, Senhor, assim como eu devo tudo mais para ti também.

Não parece que tenha um sinal especial para o arrebatamento, exceto o que tu me 
disseste sobe Miami.

Miami não é diferente da segunda guerra mundial e os rumores de guerras. Porque 
o aumento de conhecimento, o dano será bem pior e mais confuso, desorientador e 
devastador mais do que antes. Por causa disso, isso será uma hora que eu serei 
menos esperado. Você vê com todas as luas e festas, eu sou esperado. Isto deve te 
alertar rapidamente que não pode ser num dia de festa, porque vocês estarão me 
esperando. Não esta dito que quando eu sou menos esperado eu virei? Isso foi só 
uma sugestão.

Ok, bem agora isso contradiz o que as pessoas dizem sobre as datas determinadas.

Desculpe, disse ele

Oh senhor, tu és de fato soberano

Eu irei de fato fazer as coisas no tempo determinado, mas em um ponto eu exclui o
arrebatamento, então porque você esta olhando para determinadas datas?

Hum, eu acho que é porque faz sentido…

Exatamente. E eu já quis dizer que não faria nenhum sentido. Então relaxa e para 
de tentar adivinhar. Eu já te dei um indicador bem forte, descanse nisso Clare. Por 
favor, não semeie confusão, segure no que eu te dei anos e anos atrás. Descanse 
nisso. Pare de olhar e adivinhar o que faz mais sentido. Vocês todos estão vestindo 



vocês mesmos tentando resolver esta questão usando as estrelas e lua e datas 
determinadas como sua linha vertical.

Oh senhor… nessa hora estava pensando eu sou uma falsa profeta! Ele me 
respondeu sem que eu dissesse nada.

Você não é uma falsa profeta. Eu gosto do que você se chama – minha noiva. E o 
noivo não confia a sua dama os seus segredos?

Venha aqui meu amor, eu quero te beijar e  te segurar e te livrar de sua relutância. 
Oh, quando meu amor vai confiar em mim cem por cento do tempo?

Eu não estou chegando lá Senhor? Como a Lisa diz, eu sou um trabalho em 
progresso. Pelo menos eu não sou um trabalho que esta estagnado.

Bem, eu quero que você releia tudo, absorva isso profundamente. Haverá muitos 
que vão discordar de você sobre meu ver no arrebatamento. Não deixe isso te 
intimidar. Lembre-se, você vive pra me agradar, não o que os mais estudados e 
inteligentes pensam. Mantenha isso simples, dependa de mim, não se tranque para 
estudar as escrituras. Eu nunca te criei para seu uma estudante. Eu te criei para 
você amar. Isso deveria estar bem claro um bom tempo atrás.

Bem, eu amo a ideia de aprofundar nos estudos da Bíblia, senhor. Isto é algo que 
eu realmente espero no céu quando tivermos tempo é entender essas coisas.

Sim, no céu será seguro. Mas na terra, conhecimento incha, mas a caridade edifica.
Em outras palavras, você esta um pouco mais segura, desaprendida e dependente 
de mim de entendimento. Eu posso transmitir pra você na hora tão pequena isto 
não pode ser medido pelos padrões humanos, o mais profundo entendimento das 
verdades mais complexas. Enquanto que você poderia gastar 30 anos em estudos 
das línguas em hebraico e aramaico e ainda falhar em entendimento. Então, confie 
em mim, não se incline para seu próprio entendimento, e eu te direcionarei para o 
caminho do entendimento.

Minha benção é sobre ti e todas as minhas noivas que tem escolhido o simples 
caminho do amor

E esse é o fim da mensagem e eu quero dizer que é interessante o sonho que uma 
mulher teve com 13 anos de idade que eu postei previamente. Jesus disse que o 



sonho estava certo. Era exatamente como iria acontecer. Ela o viu e ela viu os anjos
com as trombetas. E ela não era crista naquela época. Então esse argumento de que
as pessoas que não são cristãos, não irão ver, não segura nenhuma água na face do 
que ela experimentou em sua visão.

Isso faz sentido para mim que o senhor vai permitir o povo judeu de vê-lo, para 
trazê-los ao arrependimento. Isso faz todo o sentido. É uma coisa que eu não tinha 
pensado antes, bom o senhor te abençoe família do youtube e muito obrigada por 
comentar em nossos vídeos e sempre nos encorajando. Deus te abençoe.

Todo o olho o vera, as tribos lamentarão

O arrebatamento não será esperado como num dia de festa

Translated by Priscila Toso


